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Sand Golf Club söker företagssäljare. 
 
Sand Golf Club ligger 10 minuter utanför Jönköping och öppnades 2005 då ett par entusiastiska 
entreprenörer beslutade sig för att omvandla en gammal potatisåker till en av nordens bästa 
golfbanor.  
Banan har redan fått flera fina, stora utmärkelser under sin korta livslängd. 
 
Vi söker en säljare som ska utveckla vår företagsförsäljning för våra framtida mål att bli en 
mötesplats att göra affärer på för företag. 
 
Din profil  

• Du är säljfokuserad, affärsdriven person med en stark vilja att arbeta mot utsatta mål. 
Pedagogisk i din försäljning, samt såväl kreativ som strukturerad.  

• Du är en duktig kommunikatör, bra på att nätverka och samverka över olika 

företagskulturer. Du är bekväm med att hålla presentationer.  
• Du är en kreativ problemlösare som sätter dig in i kundens unika situation och hittar 

smarta lösningar som utgår ifrån kundens behov och affärsmässiga helhet.  
• Det här är arbetsplatsen för dig som är ansvarsfull, driven och som triggas av att arbeta 

självständigt i en utåtriktad roll, samtidigt som du är en generös och omtyckt lagspelare.  
• Du har ett starkt kontaktnät i Jönköping. 

Din utbildning/erfarenhet  
Vi söker dig som har erfarenhet av försäljning på befintliga kunder och mot nya kunder. 
Det är viktigt att du är hungrig på att skapa goda säljresultat.  
Vi utgår ifrån att du har ett stort intresse för affärer och nya möjligheter.  
Du ska ha en relevant utbildning och/eller praktisk erfarenhet samt säljerfarenhet.  
Erfarenhet av B2B försäljning är en stor merit. 
 
Vi erbjuder  

• En trevlig arbetsplats i ett flexibelt företag med en ung miljö och innovativa 
affärslösningar. 

• Uppbackning av ett härligt och framgångsrikt entreprenörsgäng som står för kundfokus, 
kvalitet och engagemang. 

• Möjligheter till personlig utveckling och yrkesmässig karriär. 
• Ett starkt och väl ansett varumärke inom sin nisch.  

 
Ansökan (personligt brev och CV) sänds till peter@sandgolfclub.se, senast den 10 januari 2020. 
Märk din ansökan ”säljare”.  
Eventuella frågor eller önskemål om personlig kontakt, kan du skicka till samma mailadress. 
Vi ser fram emot din ansökan.  
Rekrytering sker löpande och tjänsten kan därför tillsättas innan sista ansökningsdag. 
 
Mvh 
Sand Golf Club 
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